
Mezi vrozené vady se řadí i rozštěpové vady rtu a patra. Vyskytují se relativně často.  

V ČR se na 520 zdravých dětí narodí jedno dítě s některým druhem rozštěpové vady. Vznikají  

z příčin vnějších, vnitřních nebo jejich kombinací. Přesné příčiny vzniku těchto vad dosud  

nejsou objasněny. Pravděpodobně vznikají na podkladě vrozené vnímavosti (dědičné  

dispozice) k množství různých faktorů vyvolávajících vznik rozštěpových vad.  

 V dnešní době vysoké specializovanosti lékařských oborů nemůže samotný  

plastický chirurg úspěšně léčit vadu, která postihuje tolik orgánů a funkcí. K její léčbě je  

zapotřebí mnoho specialistů z dalších lékařských oborů. Patří mezi ně pediatr, foniatr,  

logoped, otolog, stomatolog, ortodont, genetik a psycholog. Plastický chirurg provádí sérii  

operací k uzavření rozštěpové štěrbiny, koriguje vzniklé deformity okolních tkání a  

eventuelně se podílí ve spolupráci s ortodontem na úpravě čelistních vztahů v dospělosti.  

Tato skupina pacientů potřebuje častější kontroly a zvýšenou péči stomatologů - minimálně  

v dvouměsíčních intervalech, kdy se kontroluje stav jednotlivých zubů, čas jejich prořezávání  

a stav měkkých tkání.  

 Počet dětí s rozštěpovou vadou není malý.Vzhledem ke komunikaci nosní a ústní  

dutiny je zvýšená péče o ústní hygienu bezpodmínečně nutná. Potřebují včasnou  

dispenzarizaci, vypracovaný systém péče se systematickou spoluprácí odborníků. Kvalitní  

péči mohou poskytovat jen velká centra, ve velkých městech. U nás jsou takto kvalitní centra  

dostupná jen v Praze a v Brně.  

 U děti, pro která jsou tato centra z různých důvodů nedostupná(vzdálenost, finance,  

neochota a nespolupráce rodičů), je celkový efekt léčby o mnoho horší.  

V případě, že se u pacienta s rozštěpovou vadou bude pečovat od útlého věku ve  

zvýšené míře o hygienu dutiny ústní, s přihlédnutím ke specifice ústní flory, bude lepší hojení  

ran po korekčních zákrocích, ubude komplikací v důsledku přítomnosti ortodontických  

aparátů, sníží se i celková kazivost zubů a výskyt onemocnění dásní.  

Cílem mé práce bylo vyšetření náhodně vybraných pacientů s rozštěpovou vadou ve  

věkovém rozmezí 8-16 let a zjištění stavu hygieny dutiny ústní, která je u těchto pacientů  



problematická z důvodu: rozdílné anatomie, která je méně příznivá k udržovaní ústní hygieny  

než je tomu u fyziologického postavení zubů a zdlouhavé a náročné chirurgické terapie, která  

ve většině případů začíná v 6.měsících a trvá až do posledních korekčních úprav v dospělém  

věku.  

K určování zdraví v dutině ústní jsem použila vyšetření dvou rozdílných indexů, které  

jsou určeny k zjištění stavu hygieny dutiny ústní.  

Vzhledem k malé velikosti vzorku nebylo možné hodnotit statistiskou významnost ani  

jiné statistické parametry, ale jednoznačně se ukázalo, že pokud jsou děti v odborné péči je  

stav ústní hygieny uspokojivý.  

 Do budoucna by bylo vhodné vypracovat velkou studii hodnotící hygienické  

parametry u velké skupiny dětí s rozštěpovou vadou, případně srovnávající parametry se  

zdravými dětmi, nebo se srovnáním skupiny dětí s rozštěpovou vadou dispenzarizovaných ve  

velkých centrech a těch, kteří tuto možnost nemají.  

 


